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Indledning 
Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitets- 
og strategiarbejde. Handlingsplanen indeholder nedenstående fire afsnit, som er nærmere beskrevet i vejledningen til handlingsplanen. 

1. Klare mål
Afsnittet har fokus på jeres resultater og resultatmål i forhold til at bidrage til at opfylde de klare mål. Resultaterne bliver opgjort på baggrund af cen-
tralt fastsatte indikatorer for de klare mål. I skal vurdere udviklingen i jeres resultater, herunder i forhold til egne resultatmål og reformens resultat-
mål. I skal beskrive og vurdere jeres indsatser, som skal bidrage til at nå målene. 

2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde
Afsnittet skal indeholde jeres handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde og have fokus på resultater og resultatmål. Resultaterne bliver 
opgjort på baggrund af indikatorer for det praktikpladsopsøgende arbejde. I skal vurdere udviklingen i jeres resultater, også i forhold til egne resul-
tatmål. I skal beskrive og vurdere jeres indsatser, som skal bidrage til at nå målene. 

3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og undervisningsdifferentiering
Afsnittet har fokus på, hvordan I arbejder systematisk med at omsætte det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til praksis, og hvordan I udvikler 
metoder til at styrke undervisningsdifferentieringen. I skal beskrive, hvilke dele af det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag I har særlig fokus på 
de(t) kommende år, herunder bl.a. hvordan I konkret arbejder med at implementere de enkelte dele, og hvordan ledelsen løbende følger op på, at 
det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning og i skolens læringsmiljø. 

4. Årligt tema (eventuelt)
I handlingsplanen for 2016 er der ikke fastsat et særligt tema. Der kan efter ministeren for børn, undervisning og ligestillings beslutning indgå årlige 
temaer i handlingsplanerne. I kan i afsnittet udpege et tema, fx et særligt strategisk indsatsområde, som I ønsker at rette særligt fokus på. 

Særligt for handlingsplanen 2016 
Handlingsplanens afsnit 1 om klare mål tager udgangspunkt i centralt fastsatte indikatorer for skolernes opfyldelse af erhvervsuddannelsesreformens 
mål. Indikatorerne er nærmere beskrevet i vejledningen til handlingsplanen. Data for indikatorerne for de klare mål bliver løbende tilgængelige i peri-
oden 2015-2020. Det betyder, at der i handlingsplanen 2016 ikke er tal til rådighed for alle indikatorer. Når data ikke er til rådighed, skal I fastsætte 
resultatmål på baggrund af tidligere undersøgelser og jeres erfaringer. Uanset om tal for indikatorerne er tilgængelige, skal I under alle afsnit, beskrive 
og vurdere indsatser, som I har eller vil igangsætte for at nå målene.  
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1. Klare mål 
 

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse 
Reformen sætter som resultatmål, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på 
mindst 30 pct. i 2025 (resultatmål 1.1).  

Skema 1: Indikator for klare mål 1 
Mål 1: Flere elever skal vælge en 
erhvervsuddannelse direkte fra 9. 
eller 10. klasse 

Institutionsniveau Landsplanb (%) 
2013 2014 2015 2016 2015 

Resultat Resultatmål Resultat Resultat 

Indikatora 

Ansøgertal 14 10 6 15   18,50% 

Note: Data til opgørelse af ansøgerne kommer fra optagelse.dk. På landsniveau er indikatoren for mål 1 opgjort som andel ansøgere efter 9. og 10. klasse. Da det ikke er muligt at lave 
en tilsvarende andelsberegning på institutionsniveau, er indikatoren på institutionsniveau målt i absolutte tal. Tallene på institutionsniveau og landsplan er således ikke sammenligneli-
ge, og udviklingen i antal ansøgere er således ikke korrigeret for ændringer i antallet af elever, som har afsluttet grundskolen (populationen). Data er offentligt tilgængelige i Datavare-
huset i oktober 2015.  
a Indikatoren på institutionsniveau opgøres som ”antal elever som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelses 1. del af grundforløb som første prioritet” (i marts måned det 
pågældende kalenderår). 
b Indikatoren på landsplan opgøres som ”andel elever, som efter 9. og 10. klasse søger en erhvervsuddannelses 1. del af grundforløb som første prioritet” (i marts måned det pågæl-
dende kalenderår)  
Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 
 

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
Da SKT/AU kun er godkendt til tandklinikassistentuddannelsen, søger udelukkende de afklarede elever fra 9. og 10. klasse vores uddannelse, hvilket 
afspejles i ansøgertallet.  

Antallet af elever direkte fra 9. og 10. klasse er faldende i 2015 i forhold til 2013 og 2014, hvilket er en generel tendens i Aarhus Kommune. Af data-
banken fremgår ikke data fra 2015, hvorfor beregningerne er lavet på baggrund af data fra 2013 og 2014. I Aarhus kommune søger kun 4 % af elever-
ne fra 9. klasse direkte en erhvervsuddannelse, mens tallet på landsplan og for Region midt samlet er på 7,5%  jf. nedenstående figur 1. 50% af ele-
verne i 9.klasse søger først 10. klasse og derefter søger 20% videre til en erhvervsuddannelse, mens resultatet for henholdsvis landsplan og Region 
midt er på 58% /48% og 23,5%/23%  (figur 1). 
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Fig.1 Tilgang af elever til erhvervsuddannelsen på landsplan, Region Midt  

og Aarhus kommune. 

75%  af tilmeldte til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. og 10. klasse drenge, og da tandklinikassistentuddannelsen er et ”pigefag”, er populationen 
af potentielle ansøgere yderligere reduceret. Generelt ses et mindre fald i antallet af piger fra 2013 til 2014, og hvis data som pt. ikke fremgår af Da-
tabanken bekræfter denne tendens, vil det være med til at forklare nedgangen i ansøgertal. 

Fremadrette forventer vi et øget ansøgertal med baggrund i indsatser bekrevet nedenfor og SKT får hermed ansøgere nok til at gennemføre et GF1 
hold inden for fagretningen sundhed og tænder. Den forventning vil blive styrket yderligere, hvis skolen bliver godkendt til at udbyde grundforløb 2 
for laboratorietandteknikeruddannelsen. I dag udbyder vi undervisningen i de uddannelsesrettede fag på laboratorietandteknikeruddannelsen, som 
forlagt undervisning for Aarhus Tech. For tiden har elever, der ønsker at blive laboratorietandtekniker meget svært ved at finde uddannelsen i de fag-
retninger, der udbydes på Aarhus Tech, da uddannelsen ikke på en naturlig måde rummes sammen med de øvrige uddannelser på Aarhus Tech. Det 
kan være medvirkende til, at elever, der ønsker at bliver laboratorietandtekniker ikke starter direkte på GF 1. Godkendes SKT til udbud af uddannel-
sens 2 grundforløb, vil vi have mulighed for at rekruttere drenge, da laboratorietandteknikerfaget også tiltrækker drenge. 

Af egne data fra evalueringer (ENNOVA) (figur 2.) fremgår det, at antallet af unge under 18 år på uddannelsen er faldet med 50 % i perioden 2012 til 
2015, mens antallet af elever over 21 år i samme periode er nogenlunde stabil dog med en markant stigning i gruppen over 26 år i 2015. Samtidigt 
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med et stort fokus på rekruttering af unge, er det vigtig at være opmærksom på fortsat at tiltrække og fastholde de ældre elever, da tilbagemeldinger 
fra erhvervet viser, at de foretrækker elever med en vis modehed og livserfaring. 
 

Alder 2012 2013 2014 2015 

18 år eller yngre 22% 18% 16% 10% 
19-20 år 21% 16% 22% 15% 
21-25 år 25% 35% 42% 31% 
26 år eller ældre 31% 31% 20% 44% 

Fig 2. Aldersfordeling på SKT’S erhvervsuddannelser 

Indsatser  
SKT/AU har følgende indsatser for at øge antallet af elever, der søger direkte efter 9. eller 10. klasse. Nogle er direkte målrettet målgruppen, mens 
andre er rettet mod potentielle elever generelt. 

1. Brobygning/ introforløb 
2. Kombinationsforløb for produktionsskole elever i Aarhus, Egå, Rønde og Odder. 
3. E-dage for 8. klasser i Aarhus kommune 
4. Mors U-dag på Aarhus Tech i samarbejde med Aarhus kommune 
5. Uddannelsesmesser i Aarhus og Randers 
6. VUC uddannelsesmesse 
7. Åbent hus arrangementer for kommende elever og deres pårørende 
8. Elev for en uge/dag 
9. Samarbejde og orienteringsmøder med UU-vejledere i Randers, Djursland, Horsens, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Samsø 
10. Facebook gruppe  
11. Tilbud om vejledningssamtaler på SKT 

 

Indsatser og revurdering 
Kendskab til målgruppen. SKT har gennem de seneste fem år systematisk gennemført en markedsføringsundersøgelse ved start af grundforløbet for 
at måle effekten af den øgede indsats for rekruttering af elever, herunder elever fra folkeskolens udslusningsklasser.  Undersøgelsen bekræfter SKT’S 
opfattelse af, at de unge hovedsageligt får kendskab til uddannelsen gennem en personlig kontakt til tandplejer, klinikassistent eller tandlæge herun-
der familie og venner uddannet indenfor tandplejefag. Efterfølgende tager eleverne kontakt til uddannelsens studievejleder og besøger skolens 
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hjemmeside. Eleverne føler sig tiltrukket af uddannelsen, fordi faget er spændende og har med mennesker og tænder at gøre. De har en forventning 
om, at arbejdet er afvekslende, alsidigt og praktisk. Desuden begrunder de valget med, at uddannelsen passer til dem. De, der er startet på uddannel-
sen til laboratorietandtekniker, nævner muligheden for at arbejde kreativt med hænderne. Knap halvdelen af de adspurgte har ikke overvejet andre 
uddannelsen. Af de, der har sådanne overvejelser, nævner flest forskellige sundhedsuddannelser og tandplejeruddannelsen er den hyppigst nævnte 
som et alternativt valg eller som fremtidigt ønskemål. Hovedparten af elever er rekrutteret fra Århus-området, således kommer flest fra Århus vest, 
nord og syd. Derudover tiltrækker SKT elever fra Horsens, Randers, Grenå, Skanderborg og Silkeborg. Undersøgelsen viser, at ovenstående faktorer 
har betydning for de unges valg af uddannelse, og den adresserer flere af indsatserne for rekruttering af elever fra folkeskolens udskoling og viser at 
de har effekt. Revurdering: Undersøgelsen forsyner hvert år SKT med værdifulde oplysninger om skolens nystartede elever og fortsættes i 2016 hvor 
den tilføjes brobygning/introduktionsforløb og e-dage. 

Elever som ambassadører. Det er af stor betydning for rekruttering, at SKT forsat er opmærksom på, at skolens elever og færdiguddannede fungerer 
som ambassadører for uddannelsen. Således viser skolens egne data (ENNOVA) at 90% af eleverne ligger i kategorien ambassadører, hvilket SKT øn-
sker at fastholde. Revurdering: Den generelle elevtilfredshed og elevernes rolle som ambassadører har en særlig funktion og er udnævnt til indikator 
for skolens rekrutteringsevne.  

Tandklinikkens personale som nøglepersoner. Tandklinikkens personale har en særlig status som formidlere af motivation for og information om 
uddannelsen. Derfor vil SKT i 2016 som en ny indsats (sidst gennemført i 2009/2010) udarbejde en interessevækkende folder om alle skolens uddan-
nelser – det samlede team på en tandklinik - og distribuere folderen via private og offentlige tandklinikker (kontaktpersoner via LUU). I modsætning til 
andre uddannelser, uddanner SKT til en snæver branche. Gennem folderen har vi mulighed for at komme ud til en stor del af vores målgruppe og nøg-
lepersoner, da de fleste mennesker går regelmæssigt til tandlæge. Derfor er offentlige og private tandklinikker i Jylland og på Fyn udvalgt som vigtige 
distributionskanaler og brochuren udarbejdet med hensyntagen til deres behov. Desuden tænkes brochuren brugt i kontakt med studievejledere på fx 
gymnasier og HF, vejledningscentre og på uddannelsesmesser.  

Som nævnt er det ofte i kontakten med erhvervet, de unges interesse for faget bliver vakt – via deres egne tandlægebesøg eller et familiemedlem 
beskæftiget i branchen. Det viser resultater af undersøgelser gennem flere år, hvor vi har spurgt de nye elever, hvad der fik dem til at vælge uddan-
nelsen. På klinikken kan de se fag-professionerne i funktion og opleve arbejdsmiljøet. Det giver mulighed for identifikation og bidrager med billeder til 
en fremtidsdrøm. Derfor fokuserer brochuren på professionerne frem for uddannelserne. Da Mor er den bedste studievejleder og familien, dens vær-
dier, holdninger og traditioner en betydningsfuld faktor i et studievalg - ikke kun i slutprocessen med at træffe konkrete valg, men også i modnings-
processen på et langt tidligere i folkeskolen - henvender folderen sig også til pårørende - mor, mormor og moster, som kan tage den med hjem og 
plante den på spisebordet.  
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Revurdering: i 2016 udarbejdes en interessevækkende pjece om alle de odontologiske uddannelser som beskrevet ovenfor. Pjecen distribueres via 
tandklinikker i Jylland og på Fyn. Som led i brugen af erhvervet som nøglepersoner vil SKT fortsat fokusere på at skabe og vedligeholde en god kontakt 
til klinikkerne og levere god service fx i forbindelse med match af elever og klinik, indgåelse af uddannelsesaftaler, skolepraktikanter i virksomhedsfor-
lagt undervisning.  

Brobygningsforløb/introduktionsforløb for folkeskolens udslusningsklasser har været en særlig rekrutteringsindsats de seneste år, SKT har udnævnt 
Brobygning/introduktionsforløbs til et strategisk nøgleområde og dermed indsatsområde siden 2014. Elevtallet på brobygningsforløbene er vokset 
markant de seneste år (fig. 3) og forløbet er blevet revurderet og udviklet yderligere i 2014 i forhold til mål og målgruppens behov. I 2015 har vi haft 
64 elever på introduktionsforløb, 46 elever på brobygning. Revurdering: SKT fortsætter indsatsen i 2016 og ser den som en særlig betydningsfuld mu-
lighed for at tilbyde elever information om uddannelserne og krav til optagelse. For at undersøge effekten af skolens indsats i forhold e-dage vil aktivi-
teten indgå skolens markedsføringsundersøgelse fra 2016. 

Deltagere 2011 2012 2013 2014 2015 
Brobygning 61 125 153 113 110 
E-dage     69 

Figur 3. Antal elever på Brobygning og E-dage på SKT. 

E-dagene (erhvervsintroducerende dag) er først afholdt i 2015 for elever i Aarhus Kommune, som en del af brobygningsforløbet i 8. klasse.  E-dagene 
er et samarbejde mellem Aarhus Tech, SOSU Aarhus, Beklædningshåndværkeruddannelsen, Aarhus Business College, Jordbruget uddan nelses Center 
og SKT/AU. Seks klasser med i alt 69 elever deltog i E-dage på SKT. Alle 8. klasse elever i Aarhus, der har deltaget i E-dage, har fået en fælles brochure, 
hvor alle erhvervsuddannelserne introduceres. Herigennem kommer skolens uddannelser ud til en endnu bredere målgruppe, end de elever, der be-
søger SKT/AU. E-dagene blev afholdt første gang i 2015, derfor kender endnu ikke effekten af indsatsen. Men evalueringen af forløbet på SKT viser 
stor tilfredshed både fra de elever og de lærer, der deltog. Lærernes manglende kendskab til erhvervsuddannelserne er også en af barriererne for 
elevernes viden om erhvervsuddannelserne. E-dagene har derfor også medvirket til at øge lærernes kendskab, og forhåbentlig vil det på sigt øge an-
tallet af elever, der vælger erhvervsuddannelser direkte fra folkeskolen. Den konklusion understøttes af slutevalueringen af Young Skills, Center for 
Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.  Revurdering: SKT fortsætter indsatsen i 2016 i samarbejde med de nævnte uddannelsesinstitu-
tioner, og ser den som en særlig betydningsfuld mulighed for at tilbyde elever information om uddannelserne og krav til optagelse. For at undersøge 
effekten af skolens indsats i forhold e-dage vil aktiviteten indgå skolens markedsføringsundersøgelse fra 2016. 

Kombinationsforløb. SKT afholder kombinationsforløb for elever på produktionsskoler i Aarhus, Egå, Rønde og Odder. Revurdering: SKT fastholder og 
fortsætter indsatsen og samarbejdet med produktionsskolerne i 2016.  
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Mors U-dag. SKT deltog med sine uddannelser på Mors U-dag på Aarhus Tech, hvor 200 mødre mødte op sammen med deres unge. Som skrevet tidli-
gere har vi en særlig udfordring i Aarhus, idet størstedelen af de unge vælger en gymnasial uddannelsen efter grundskolen. Dette sker i høj grad på 
grund af manglende kendskab til de mange muligheder inden for erhvervsuddannelser, hvilket dette initiativ blandt andet har til formål at råde bod 
på.  Mors dag blev taget positivt i mod og fik en del lokal medieomtale. Revurdering: På baggrund af behovet for information om erhvervsuddannel-
serne og det store fremmøde til arrangementet deltager SKT også i 2016. 

Uddannelsesmesser. Hvert år deltager SKT i samarbejde med UU-vejledere i uddannelsesmesse i Aarhus for elever i 8. klasse og deres forældre som 
introduktion til erhvervsuddannelserne og individuel valg af introkursus. Forud for messen har UU-vejlederne været på besøgsrunde på lokale skoler. 
På messen præsenterer UU-vejlederne uddannelsessystemet, mens SKT’S uddannelses- og erhvervsvejledere sammen med rollemodeller for uddan-
nelsen informerer om uddannelsen til tandklinikassistent og laboratorietandtekniker. Desuden deltager SKT i Aarhusmesterskabet for SKILLS, som er 
en skolestafet for alle 8. klasser, hvor forskellige skolehold dyster om at løse praktiske opgaver med samarbejde, hurtighed og kvalitet. Vinderne går 
videre til finalen DM i SKILLS. Revurdering: SKT anser såvel samarbejdet med UU-vejledere, tilrettelæggelsen af messen og udbytte af deltagelse som 
givende og fastholder aktiviteten i 2016/2017. Fra 2016 deltager SKT i uddannelsesmesse i Randers og skolen undersøger muligheden for at deltage i 
tilsvarende aktiviteter i Horsens, Grenå, Skanderborg, Syd- og Norddjurs, Farurskov, Odder, Samsø og Silkeborg, som ligger indenfor det geografiske 
område skolen dækker.  

Åbent hus. Syv gange om året holder SKT Åbent hus for alle potentielle elever, herunder elever fra folkeskolens udslusningsklasser og deres pårøren-
de. Her har de mulighed for at se skolen, tale med elever og vejleder, se eksempler på undervisningsmateriale og få informationer om uddannelsens 
opbygning og tilmeldingsprocedurer. Markedsføringsundersøgelsen viser en stigende tendens til, at elever optaget på uddannelsen har deltaget i 
åbent hus arrangementer og flere elever tilmelder sig uddannelsen under arrangementet.  
Revurdering: Evaluering af indsatsen har ført til, at SKT fra 2015 har valgt at lægge et valgfag ind i grundforløbet, hvor skolens nuværende elever ar-
rangerer en dag/aften, hvor eleverne invitere venner og familie til information og rundvisning med eleverne som vært og underviserne som tovhol-
der.  

Elev for en dag. I 2015 har vi haft 12 elever i forløb ”elev for en dag/uge” og heraf er 4 elever allerede startet på uddannelse på SKT. Tilbuddet er 
åbent hele året for alle potentielle elever. Revurdering: Evalueringen af indsatsen viser, at det har stor betydning for valg af uddannelse at få mulig-
hed for at opleve hverdagen på uddannelsen, før man beslutter sig og skolens fastholder tilbuddet i 2016. 

Facebookgruppen ”Åbent hus på SKT” har 184 faste følgere, og et gennemsnit på 25-55 likes på nye opslag. Målgruppen er 15-55 år og omfatter både 
kommende elever og deres forældre. Revurdering: Skolens Facebook-profil er under konstant udvikling og antallet af følgere udvides løbende. Succe-
sen med kommunikation på de sociale medier ønskes derfor forsat og udviklet i 2016.  
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VUC uddannelsesmesse. SKT deltager en gang om året på en uddannelsesmesse for elever på Voksen-Uddannelses-Centret i Aarhus sammen med 
andre ungdomsuddannelser. Her informerer og rådgiver skolens vejledere sammen med rollemodeller/elever om indhold og optagelse på skolens 
uddannelser. Revurdering: SKT fastholder og fortsætter indsatsen i 2016. 

Samarbejde med UU-vejledere. Som bidrag til at UU-vejlederene kan sikre, at elever og forældre får en større indsigt i erhvervsuddannelsesområdet 
og de muligheder for job og videreuddannelse, som de giver, samarbejder SKT løbende med i vejledere i Randers, Djursland, Horsens, Favrskov, Aar-
hus, Skanderborg, Silkeborg og Samsø. Mindst én gang om året holder SKT orienteringsmøder med vejlederene, hvor skolen fokuserer på særlige ak-
tuelle emner, der har betydning for vejledning og samarbejde. Revurdering: Skolen anser det tætte samarbejde med UU-vejlederne for særdeles væ-
sentligt både i forhold til rekruttering og fastholdelse og fortsætter indsatsen i 2016. 

Tilbud om vejledningssamtaler på skolen. Alle potentielle elever, der henvender sig til skolen, inviteres til en samtale med skolens uddannelses- og 
erhvervsvejleder med orientering om uddannelsen og optagelseskrav samt individuel vurdering og rådgivning, herunder også om muligheden for at 
blive elev for en dag og deltage i åbent hus. Revurdering: Skolen anser den personlige kontakt som relations opbyggende og prioriterer samtalerne 
højt. Indsatsen fortsættes i 2016. 

 

 
Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
Reformen sætter som resultatmål, at fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025 (resultatmål 2.1.).  

Skema 2: Indikatorer for klare mål 2 

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
Institutionsniveau Landsplan 

Resultater/forventede resultater Resultatmål Resultat 
2014 2015e 2016 2014 

Indikatora 

Påbegyndt grundforløb og overgang til hovedforløb    59%  

Supplerende indikatorb 

Frafald på grundforløb 19,4% 

Grundforløb 1. del: 
For få elever til gen-

nemførelse 

Grundforløb 1. del: 
14%* 15,8% 

Grundforløb 2. del: 
16% 

Grundforløb 2. del: 
14% 

Supplerende indikatorc 9,7% 7,3% 7% 8,4% 
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Frafald på hovedforløb  
Supplerende indikatord 

Overgang fra grundforløb til hovedforløb  61,0% 70% 70% 53,7% 

Note: Data for indikatorerne baserer sig på ministeriets forløbsstatistik på et kalenderår (ikke skoleår som tidligere anvendt). Data er offentligt tilgængelige i Datavarehuset i marts 
2016/september 2016 (jf. bilag 1 i vejledningen).   
a Indikatoren opgøres som ”andel elever, som påbegynder et grundforløb og efterfølgende (senest 3 måneder herefter) kommer i hovedforløb”. Indikatoren er ny (se vejledning). Når I 
skal fastsætte resultatmål herfor, skal I tage udgangspunkt i jeres tal for de supplerende indikatorer. 
b Den supplerende indikator opgøres som ”andel elever, der senest 3 måneder efter start på grundforløbet afbryder uden omvalg”.  
c Den supplerende indikator opgøres som ”andel elever, der senest 3 måneder efter start på hovedforløbet, afbryder”.  
d Den supplerende indikator opgøres som ”andel elever, der gennemfører grundforløbet og senest 6 måneder herefter opnår en uddannelses- eller skoleaftale”.  
e Da der endnu ikke er data for hele 2015 i forløbsstatistikken, skal I selv udfylde de forventede resultater for 2015 på baggrund af resultaterne for 2014, jeres forventninger og evt. 
egen statistik. Vær opmærksom på, at tallene baserer sig på kalenderår, ikke skoleår som tidligere anvendt.  
Datakilde: admsys, Styrelsen for It og Læring. 
*SKT/AU havde ikke nok elever til at gennemføre GF1 i efteråret 2015, men vi er sikre på vi kan fastholde det samme flotte resultat, som på landsplan i 2015. 

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
Det største frafald på uddannelsen sker i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb, det næststørste frafald ses på grundforløbet og lavest er 
frafaldet på hovedforløbet, når eleven har fået en praktikplads eller er i skolepraktik. 

Grundforløb 
Da SKT/AU ikke har gennemført GF1 i 2015 på grund af for få tilmeldinger præsenteres ikke data for frafald på GF1 i 2015, og SKT/AU’S måltal svarer 
til resultatet på landsplan for GF1 efteråret 2015, som skolen vil matche. 

Af egne data for GF2 opsamlet af skolens uddannelses- og erhvervsvejleder fremgår det, at i alt 22 elever i 2015 er frafaldet grundforløbet, hvilket 
svarer til 19,6%. Hvis disse data deles op i henholdsvis forår 2015, hvor reformen endnu ikke var trådt i kraft, og efterår 2015 ses 22,5% frafald i for-
året og 16% i efteråret. Dette understøttes af vejleder og underviseres oplevelse af, at frafaldet er mindsket efter reformen trådte i kraft i august 
2015. Det tyder på, at de øgede adgangskrav medfører, at de elever vi optager i højere grad kan gennemføre grundforløbet. 

Af de elever, der falder fra grundforløbet skyldes 59% (13 ud af 22) personlige forhold. Den primære årsag til frafald på grundforløbet understøttes af 
ENNOVA elevtrivselsundersøgelsen fra 2015, hvor 100% af de elever, der seriøst har overvejet at stoppe på uddannelsen, angiver personlige årsager 
som begrundelse. Den næste højeste årsag til frafald skyldes fortrudt uddannelsesvalg, hvilket svarer til 18% (4 ud af 22). Øvrige årsager er, at eleven 
ikke trives på skolen, sygdom og bortvisning fra skolen, men disse tre årsager repræsenterer kun 1 elev hver. Det ikke været muligt at få kontakt med 
2 elever og frafaldsårsagen kendes derfor ikke.  

Skolen er opmærksom på, at årsagerne til elevers frafald ofte vil være mere komplekse end ovennævnte data viser. Samtidig har skolen en opmærk-
somhed på, at elevers risiko for frafald grundet deres personlige forhold og fortrydelse af uddannelsesvalg, i nogen grad kan mindskes gennem indsats 
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fra skolens side. Skolen tilbyder derfor flere forskellige støtteforanstaltninger rettet mod frafaldstruede elever og målrettet individuelle behov, fx på 
baggrund af egne fortællinger om personlige, sociale eller faglige problemer eller på baggrund af en adfærd, der kan tolkes som udtryk for trivsels-
mæssige eller faglige problemstillinger (se under indsatser). 

Det formindskede frafald på grundforløb 2 efter reform 2014 skyldes højst sandsynligt at der nu er optagelseskrav i dansk og matematik. Dermed 
falder eleverne ikke falder fra på grund af, at ”uddannelsesniveau er for højt”. Den antagelse understøttes af ENNOVA, hvor eleverne har en særdeles 
høj vurdering af ”Jeg klarer mig godt i skolen”(84) og ingen vurderer eget fagligt niveau som, ”jeg er en af de dårligste”.  I lighed med tidligere år er 
personlige årsager den vigtigste årsag til frafald. Resultatmålet for 2016 er estimeret til at være lidt lavere end i 2015, da erfaringer viser, at reformtil-
tag påvirker frafaldet negativt i implementeringsfasen. 

Overgang fra grundforløb til hovedforløb 
Egne data viser, at skolen mister ca. 30 % ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb målt ved gennemsnitberegning over en periode på 4 år. Det 
vil sige, at 70 % af eleverne, der afslutter grundforløbet indgår en uddannelsesaftale eller skoleaftale og påbegynder skoleundervisningen på hoved-
forløbet. Det er dermed specielt i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb, at eleverne falder fra uddannelsen.  

Årsagerne til frafaldet er manglende uddannelsesaftale eller skoleaftale, hvilket er afdækket i søgekø-samtalerne. Mangelende skoleaftale skyldes 
enten, at eleven ikke kan leve af skolepraktikydelse (økonomi) eller ikke kan EMMA-godkendes. Nogle elever mistes i overgange mellem grundforløb 
og hovedforløb fordi de ønsker en anden uddannelse og har valgt at afslutte grundforløbet inden uddannelsesskifte. Derudover er det vanskeligt at 
opnå voksenelevløn, hvorfor nogle elever af økonomiske grunde ikke indgår en uddannelsesaftale.  

Hovedforløb 
5 elever er i 2015 falder fra efter indikator c, hvilket svarer til en frafaldsprocent på 7,3 %. På hoveforløbet fremgår det af egne data, at 16 uddannel-
sesaftaler er blevet ophævet i 2015, 11 af disse indenfor prøvetiden.  Af dem ønsker knap halvdelen af eleverne en anden uddannelse (7 ud af 16), fx 
er én elev blevet professionel håndboldspiller og vil følge den vej i nogle år. 25 % af eleverne har fået ny uddannelsesaftale og er dermed tilbage på 
hovedforløbet. 12,5 % er sygemeldt og giver besked til skolen, når de ønsker at være søgende igen. Den største årsag til frafald på hovedforløbet er 
ønsket om anden uddannelse, hvilket eleven først erkender efter mødet med virkeligheden i tandlægepraksis. Ingen elever angiver skoleundervisnin-
gen som årsag til at skifte uddannelse. 

I praktikcenteret er ønsket om anden uddannelse den altovervejende årsag til, at elever falder fra (11 elever). Dernæst kommer personlige problemer 
eller sygdom (4 elever). En enkelt elev er faldet fra på grund af økonomi og en anden elev fordi hun ikke levede op til de krav, der stilles til elever i 
skolepraktikordningen (manglende EMMA-godkendelse). 
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Indsatser  
Grundforløb 
Ifølge ENNOVA elevtrivselsundersøgelsen 2015 har 8% seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen, heraf angiver 100% personlige årsager som be-
grundelse og ingen elever angiver forhold som skyldes uddannelsen eller skolen. Elever, der er personligt udfordret henvender sig ofte selv direkte til 
vejleder eller de opspores af kontaktlærer, som derefter henviser til vejleder. 41% af eleverne på grundforløbet har ifølge ENNOVA haft samtaler med 
vejleder, og de vurderer udbyttet af samtalen som særdeles godt (90 – best practice i ENNOVA). Hovedparten af de elever, som har opsøgt vejleder, 
fordi de har været i tvivl om, de skulle blive på uddannelsen, vurderer, at de har fået den hjælp, de havde behov for (87 – best practice ENNOVA). Vi 
har dermed et system, som i høj opfanger og giver eleverne mulighed for at få samtale med vejleder, der giver eleven et stort udbytte.  

Trods en bred indsats for at sikre elevernes fastholdelse på uddannelsen, er der på skolen bevidsthed om, at det ikke er alle frafaldstruede elever, der 
kan fastholdes. Der vil altid være elever, der fortryder uddannelsesvalget efter mødet med erhvervet. Vi ser ofte et fravalg efter, eleverne har været i 
erhvervspraktik og har opdaget, at faget ikke er noget for dem. Fastholdelse af elever med personlige eller sociale problemstillinger kræver stor ind-
sats fra kontaktlærer og vejleder. Særligt udfordrende er det at fastholde de elever, der ikke er i stand til at møde regelmæssigt til undervisning. Disse 
elevers udbytte af undervisningen og dermed deres motivation for faget er ofte begrænset, og deres mulighed for at få en praktikplads er yderst svag. 
I faget er mødestabilitet helt afgørende, da der ofte er tale om meget små virksomheder med stor afhængighed af alle medarbejdere incl. elever. 

Overgang fra grundforløb til hovedforløb samt hovedforløb 
Skolen underviser grundforløbselever i virksomhedskultur og fortæller om virkeligheden på tandklinikkerne, samt søger at ruste eleverne til at for-
ventningsafstemme med praktikstederne. Alligevel oplever skolen en øget tendens til ophævelse af uddannelsesaftaler forårsaget af, at eleverne har 
andre forventninger til arbejdsmarkedet. Skolen har også indlagt virksomhedspraktik i grundforløbet for at give eleverne mulighed for at møde virke-
ligheden allerede i grundforløbet og støtte dem til praktikpladssøgning. Ingen elever angiver skoleundervisningen som årsag til at skifte uddannelse. 
Af ENNOVA rapporten fra 2015 for hovedforløbet fremgår det, at ingen af eleverne på skoleperiode 2 i efteråret 2015 inden for de seneste 3 måneder 
har overvejet at stoppe på uddannelsen, hvilket understøtter at frafaldet på hovedforløbet primært sker i begyndelsen af hovedforløbet. Mangelende 
data indsamling for skoleperiode 1 skyldes udefrakommende tekniske problemer. Indsatser for det praktikpladsopsøgende arbejde under pkt. 2. 

Skolens praktikpladskoordinator har blandt andet via en facebookgruppe tæt kontakt til de praktikpladssøgende elever. Kontakten til eleverne starter 
på grundforløbet med undervisning og praktiske øvelser i praktikpladssøgning.  For at forbygge ophæveler af uddannelsesaftaler sætter praktikplads-
koordinator ind på flere områder. For det første forsøger praktikpladskoordinator at matche elevprofil med virksomhedsprofil. Desuden kontaktes alle 
elever og elevansvarlig eller virksomhedsejere af praktikpladskoordinator inden for prøvetiden, og udfører i denne sammenhæng et stort arbejde som 
”mægler” ved uoverensstemmelser/begyndende konflikter/uafklarede forventninger mellem elev og praktikplads. Praktikpladskoordinatoren oplever 
i høj grad, at en større og større del af hendes arbejdstid fyldes med samtaler med både elever og virksomheder som resulterer i at omfanget af op-
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hævede uddannelsesaftaler reduceres væsentligt. Praktikpladskoordinator er i forbindelse med implementering af ny reform blevet knyttet tættere til 
eleverne igennem en prioritering af flere timer til undervisning af grundforløbseleverne, da vi vurderer denne indsats vigtig i forhold til, at  flere elever 
kan indgå en uddannelsesaftale og have balancerede forventninger i forhold til det arbejdsmarked, som eleven skal ud på. Da skolens elever primært 
får uddannelsesaftaler på små virksomheder, har ”kemi” og mødestabilitet en stor betydning for et succesfuldt samarbejde mellem elev og virksom-
hed. 

Det er vores indtryk, at elever fra Aarhus er særlig udfordret af en mindre grad af mobilitet og manglende ønske om at søge praktikpladser uden for 
Aarhus. I denne sammenhæng ser vi, at praktikpladser i skolens nærområde besættes af mere mobile elever fra andre skoler. Praktikpladskoordinato-
ren gør en stor indsats for at motivere skolens elever til at være mere flytbare og have realistiske forventninger til fx arbejdsforhold og arbejdstider. 

Ved elevernes møde med erhververet finder nogle elever ud af de ønsker en anden uddannelse, hvilket skolen ser som naturligt. Ifølge egne data 
indsamlet ved samtaler med eleverne, er de allerede i gang med ny uddannelse eller har plan for, hvordan de kvalificerer sig til en ny uddannelse. 
Disse elever falder derfor ikke ud af uddannelsessystemet permanent, men vil ofte have perioder, hvor de fx arbejder, indtil de kan påbegynde ny 
uddannelse. Skolen finder det ikke relevant med yderligere indsatser for disse elever. 
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Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 
Reformen sætter følgende resultatmål:  

3.1. Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske 
minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges år for år. 

3.2 Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes. 
 
Skema 3: Indikatorer for klare mål 3 – resultatmål 3.1 

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dyg-
tige, de kan 

Institutionsniveau Landsplan 
2016 2016 

Resultatmål Resultat Resultat 
Indikatora 

Andel elever med fag på ekspertniveau 0   

Midlertidig indikatorb 

Andel elever, der er i gang med fag på højere niveau end det obligatoriske 0   

Midlertidig indikatorc 

Andel elever, der er i gang med eux 0   

Midlertidig indikatord 

Andel elever, der følger talentspor 0   

Note: Der eksisterer endnu ikke data for indikatorerne, da de alle baserer sig på ny registreringspraktik. Data er først offentligt tilgængelig i Datavarehuset i september 2016. (jf. bilag 1 
i vejledningen). 

a Indikatoren opgøres som ”andel af fuldførte elever med minimum ét fag på ekspertniveau i skoleåret 2015/2016 ift. alle fuldførte elever i skoleåret” 
b Den midlertidige indikator opgøres som ”andel elever med tilgang i skoleåret 2015/16, der har eller har haft fag på højre niveau end det obligatoriske fastsat af de faglige udvalg ift. 
alle elever med tilgang i skoleåret”. 
c Den midlertidige indikator opgøres som ”andel eux-elever med tilgang til grundforløbets 2. del i skoleåret 2015/2016 ift. alle elever med tilgang til grundforløbets 2. del i skoleåret”.  
d Den midlertidige indikator opgøres som ”andel elever, der følger talentspor med tilgang i skoleåret 2015/2016 ift alle elever med tilgang i skoleåret”.  
Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring 
 

Fastsættelse af resultatmål 
Elever på ekspertniveau og elever i gang med fag på højere niveauer end de obligatoriske 
Der udbydes ikke pt fag på ekspertniveau, men skolen forventer i efteråret 2016 i forbindelse med implementering af hovedforløb under ny reform, at 
udbyde udvalgte fag på hovedforløbet på ekspertniveau og der således i 2017 vil være elever, der vælger fag på højere niveauer end de obligatoriske. 
Elevernes forudsætninger ved uddannelsesstart har betydning for valg af fag på højere niveau. De elever, der har gymnasial baggrund, ønsker typisk 
at blive udfordret ekstra og har den nødvendige faglige ballast. Desuden vil praktikpladsen have en betydning for hvilke fag, eleven kan løfte til ek-
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spertniveau på hovedforløbet, idet kompetencer inden for de forskellige fag i høj grad er afhængig af de behandlinger, som den enkelte tandklinik 
tilbyder. Således vil elever i privat praksis have mulighed for at løfte andre fag til ekspertniveau end elever i kommunal tandpleje og omvendt. Den 
enkelte elevs ønsker om videreuddannelse vil også spille ind og elever, der har ambition om at læse videre til tandplejer (eller tandlæge) vil være mo-
tiverede for at tage fag på højere niveauer for yderligere at kvalificerer sig til videreuddannelse. Af karakterfordelingen på den afsluttende skoleprøve 
(hovedforløb) kan skolen se, at der et potentiale til, at nogle elever kan vælge fag på højere niveauer og være i stand til at gennemføre. 

Hvis elever på grundforløbet ønsker grundfag på højere niveauer, er skolen udfordret af en så lille volumen, at den ikke selv kan tilbyde disse fag på 
højere niveauer, men skal udbyde dem i samarbejde med andre skoler. Det betyder, at eleven skal på en anden skole for at tage disse fag, hvilket ofte 
er svært at motivere til. Eleverne på grundforløbet har meget fokus på det helt nye fagfaglige og vil gerne prioritere at fordybe sig i de fagrettede em-
ner. Desuden kan der være en logistisk udfordring i få skemaerne til passe sammen på flere forskellige skoler samtidig. 

EUX og talentspor 
Det faglige udvalg (FUTKA) har på nuværende tidspunkt ikke beskrevet EUX og talentsport for tandklinikassistentuddannelsen, men der er påbegyndt 
et samarbejde mellem det faglige udvalg og skolerne om udvikling af talentspor for uddannelsen. Der ses en mulighed for at udvikle EUX, hvis den kan 
tilrettelægges som på det merkantile område. Med den nuværende model er der ikke stort incitament for praktikværterne til at tage en EUX-elev, der 
er på skole i flere uger på hovedforløbet (og dermed væk fra praktikpladsen). Eleven ønsker videreuddannelse til fx tandplejer, men klinikkerne har 
ofte ikke problemer med at rekruttere tandplejere. 

Indsatser   
På grundforløbets 2 del vil skolens undervisere have fokus på at ”at spotte talentet” og i løbende dialog med eleven motivere og opfordre eleven til at 
vælge fag på højere niveau. Når talentspor bliver en mulighed på tandklinikassistentuddannelsen, vil skolen opfordre de dygtigste elever til at indgå 
aftaler med praktiksted om at følge dette spor. Skolen vil også bidrage til arbejdet med udvikling af talentspor i samarbejde med det faglige udvalg. 
 
Skolen vil undersøge mulighederne for at indgå et samarbejde med SOSU skolen i Aarhus om at udbyde grundfagene naturfag og psykologi på højere 
niveauer på GF2 for elever under 25 år. Desuden har skolen et samarbejde med Aarhus Tech i forhold til grundfagene dansk, engelsk og fysik. 

Fra 2017 vil skolen tilbyde fag på højere niveauer på hovedforløbet, sideløbende med udviklingen af de nye hovedforløb under reform 2014. Skolen vil 
opfordre og motivere elever, der på grundforløbet er spottet et potentiale, til at tage fag på højere niveauer på hovedforløbet. Desuden skal praktik-
værterne informeres om muligheder for fag på højere niveauer og talentspor, så de også kan støtte eleverne i valg af fagniveau og medvirke til ”at 
spotte talenter”. Mulighederne med fag på højere niveauer og talentspor vil blive drøftet med det lokale uddannelsesudvalg på møder i 2016.  
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Skema 4: Indikatorer for klare mål 3 – resultatmål 3.2 

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle 
elever, så de bliver så dygtige, de kan 

Institutionsniveau Landsplan 
Resultater 2013 

Beskæftigelsesfre-
kvensen for færdig-

uddannede 

Antal færdiguddan-
nede 

Beskæftigelsesfre-
kvensen for færdig-

uddannede  

Antal færdigud-
dannede 

Indikatora 

Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede  0,51 81 0,70 33.123 

Note: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede dækker beskæftigelsesfrekvensen for elever året efter endt uddannelse (her 2014) for samtlige uddannede i afslutningsåret (dvs. 
elever færdiguddannede i 2013). Beskæftigelsesfrekvensen opgøres ud fra ATP. Data er offentligt tilgængelige i Datavarehuset fra november 2015.  
a Indikatoren på institutionsniveau og landsplan opgøres som ”Nyuddannedes gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens et år efter endt uddannelse fordelt på uddannelser”. 
Datakilde: Datavarehuset, Styrelsen for It og Læring. 
 

Vurdering af resultater  
Beskæftigelsesfrekvensen for færdiguddannede på tandklinikassistentuddannelsen er lavere end nyuddannedes gennemsnitlige beskæftigelsesfre-
kvens året efter endt uddannelse. Dette kan i høj grad tilskrives, at tandklinikassistentuddannelsen næsten udelukkende er et kvindefag, hvorfor en 
større andel af dimittenderne vil være på barsel i det første år efter endt uddannelsen. Når vi samtænker, at kun 25% af det samlede antal elever på 
erhvervsuddannelserne er kvinder, vil den gennemsnitlige erhvervsfrekvens repræsentere flere mænd, hvorfor beskæftigelsesfrekvensen for et kvide-
fag med kvinder i den fødedygtige alder må forventes at være lavere det første år. Desuden er op mod 40% af dimittenderne indvandrere eller efter-
kommere, og blandt denne gruppe ses en større andel af kvinder, som forlader arbejdsmarkedet efter barsel for at passe børnene hjemme. Der er 
ikke en direkte videreuddannelsesmulighed for tandklinikassistenter til fx tandplejer, men mange elever angiver ved uddannelsesstart et ønske om at 
læse videre til tandplejer efter endt erhvervsuddannelse svarende til ca 25% i egne undersøgelser. Nogle af disse kvinder vælger efter endt erhvervs-
uddannelse at kvalificere sig til tandplejeruddannelsen ved fx at tage en HF. 

Desuden har tandlægebranchen i flere år været ramt af lavkonjunktur. Således angiver tandklinikkerne i Tandlægeforeningens personaleundersøgelse 
2015, at 22% i 2013, 19% i 2014 og 14% i 2015 af klinikkerne på grund af forringet økonomi har varslet en eller flere personalegrupper ned i tid eller 
foretaget afskedigelser. Det har i høj grad ramt tandklinikassistenterne, i ovenstående undersøgelse svarede 11% af klinikkerne at de ændrede ansæt-
telsesforholdet for tandklinikassistenter, mens 5% af klinikkerne gjorde det sammen for tandplejere og 4% af klinikkerne for tandlæger. Desuden 
fremgår det af undersøgelsen, at det oftere er tandklinikassistenter fremfor tandplejere, der er blevet afskediget fremfor varslet ned i tid, når klinik-
kerne har lavet personaleændringer på grund af økonomi. Dette forhold bekræfter og begrunder, at det de senere år har været vanskeligere for dimit-
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tenderne af få ansættelse i branchen, hvor der tidligere praktisk talt ingen arbejdsløshed var. Der ses dog af ovenstående, at denne tendens er afta-
gende, og der fremadrettet forventes en højere beskæftigelsesfrekvens. 

Indsatser  
En vigtig indsats for at styrke beskæftigelsesfrekvensen for skolens elever på tandklinkassistentuddannelsen er efter- og videreuddannelse. Frem til 
2010 var der ikke videreuddannelsesmuligheder for tandklinikassistenter (herefter forkortet TKA). I 2010 blev SKT/AU og SKT/KU godkendt til at ud-
byde Videreuddannelsen (akademiuddannelsen) i odontologisk praksis (VOP), og hermed blev der skabt mulighed for at denne gruppe kunne gå vide-
re i uddannelsessystemet. Videreuddannelsen giver tandklinikassistenterne chancer for at øge både dybden og bredden af kompetencer, og sikrer at 
TKA er fagligt opdateret, hvilket giver muligheder både for fastholdelse i erhvervet og øge ”markedsværdien” for den enkelte. Mange tandklinikassi-
stenter har forladt faget på grund af manglende udfordringer, og dette kan VOP være med til at modvirke, da det understøtter livslang læring inden 
for eget fagområde. Videreuddannelsen har i høj grad medvirket til øget kompetenceudvikling af tandklinikassistenter i den kommunale sektor, hvor 
flere kommuner nu kræver videreuddannelsen for, at tandklinikassistenterne kan varetage flere selvstændige arbejdsområder og dermed bidrage til, 
at LEON-princippet kan udfoldes og derigennem reducere udgifterne i tandplejen. Det giver mulighed for, at erstatte nogle tandlæger med klinikassi-
stenter i forbindelse med generationsskifte i tandplejen, hvilket øger beskæftigelsesfrekvensen for TKA. Derudover udbyder SKT/AU en lang række 
kurser med udgangspunkt i efterspørgsel fra erhvervet. På denne måde sikrer vi tilbud af efteruddannelse for TKA og hele det odontologiske team, 
hvilket bidrager til at fastholde TKA i erhvervet.  

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 
Reformen sætter som resultatmål, at elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020 (resultatmål 4.1). 

Skema 5: Indikatorer for klare mål 4 

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 
Institutionsniveau Landsplan 

2016 2016 
Resultatmål Resultat Resultat 

Indikatora 

Elevtrivsel    
 

Indikatorb 

Aftagertilfredshed    
a Indikatoren er under udvikling og opgørelsesmetoden er således endnu ikke specificeret. Data forventes offentligt tilgængelige i Datavarehuset i marts 2016.  
b Indikatoren er under udvikling og opgørelsesmetoden er således endnu ikke specificeret. Data forventes offentligt tilgængelige i Datavarehuset i 1. kvartal 2017  
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Indsatser  
Elevtilfredshedsundersøgelser 
SKT/AU har siden 2010 lavet elevtrivselsundersøgelser (ENNOVA). På baggrund af disse undersøgelser har vi regelmæssigt lavet indsatser og evalueret 
disse i den udstrækning spørgsmålsformuleringer ikke har været ændret. I elevtrivselsundersøgelsen 2015 er der sket væsentlige ændringer i spørger-
rammen med baggrund i krav fra centralt hold. ENNOVA elevtrivselsundersøgelserne omfatter i 2005 GF2 og HF dog kun skoleperiode 2, da skoleperi-
ode 1 ikke kunne deltage i undersøgelsen på grund af udefrakommende tekniske problemer, som ikke kunne løses inden eleverne var færdige med 
skoleopholdet. 

Grundforløb 2 
Den overordnede trivsel er særdeles høj (91), eleverne er glade for skolen, de trives, kan lide at lære nyt og de er motiverede.  

Indsatserne for det kommende år er: 

• Lærerne opstiller klare mål for, hvad eleven (jeg) skal lære 
• Eleven (jeg) er forberedt til timerne 

 
Det er ikke overraskende ved en reformimplementering at ovenstående kommer ud som prioriterede indsatser, da udviklingen og implementering af 
reformen sker sideløbende med drift og derfor ikke resulterer i det sammen overblik for undervisererne og eleverne første gang forløbet gennemfø-
res. Det betyder at billedet af indsatser sandsynligvis vil være et andet efterfølgende. 

At lærerne opstiller klare mål, for hvad eleven skal lære er et vigtigt pædagogisk værktøj, som flere i lærergruppen har arbejdet med i kompetenceud-
viklingsforløbet progressivlæring i 2015, og som nu skal implementeres under udviklingen af ny reform. På det nuværende GF2 (januaroptag) arbejdes 
med stort fokus på klare mål for elevernes læring. En anden indsats i version II af GF2 er udvikling af lektionsplanerne til de enkelte undervisningsele-
menter således, at eleverne har de bedste forudsætninger for at være forberedt til timerne. 

Hovedforløb  
Den overordnede trivsel på hovedforløbet er særdeles god (94) og ligger over bedste resultat for tandklinikassistentuddannelsen på skoleniveau (92). 
Eleverne giver udtryk for, at underviserne er godt forberedte, viser respekt og giver ansvar, og eleverne scorer særdeles godt på pædagogik og didak-
tik og i forhold til at ’lærerne opstiller klare mål for hvad jeg skal lære’.  

Indsats: ’Lærerne er gode til at give feedback på min indsats’ er et indsatsområde, der skal arbejdes med ved udviklingen og implementeringen af nyt 
hovedforløb under reform 2014 i efteråret 2016 og foråret 2017. Det er tanken både at udvikle feedback til den enkelte elev og samtidig mere målret-
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tet feedback til praktikstederne vedr. deres elev og herved får praktikvirksomhederne i højere grad mulighed for at følge op på skoleopholdende. I 
forbindelse med udvikling af feedback har skolen også et stort fokus på feed-forward og dermed at stimulere elevenes læring fremadrettet.  

 
Aftagertilfredshedsundersøgelser 
Skolen foretager efter alle grundforløbsprøver og afsluttende skoleprøver en elektronisk censorevaluering med en svar-% på 100. Censorerne er eks-
terne repræsentanter fra erhvervet, ofte elevansvarlige eller praktikværter. Censorevalueringerne viser at 100 % tilfredshed med opgavens relevans 
og omfang, eksaminationens relevans og dækningsgrad, samt eksamensformens egnethed til vurdering af elevens faglige niveau. Skolen vil 2016 
igangsætte en samarbejde med det lokaleuddannelsesudvalg om udarbejdelse af en aftagertilfredsundersøgelse, men afventer Ministeriets udspil. 

2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 
 
Skema 6: Elever i hovedforløb fordelt på aftaletyper og skolepraktik 

Elevers fordeling på aftaletyper m.v. ultimo augusta  
Resultater Resultatmål 

2014 2015 2016 
Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

I uddannelsesaftale 

I ordinære uddannelsesaftaler 
m.v.b  108 52,9% 87 40,8%  38% 

I restuddannelsesaftaler 20 9,8% 12 5,6%  6% 
I korte uddannelsesaftaler 6 2,9% 16 7,5%  12% 

I skolepraktik 
Skolepraktik  62 30,4% 81 38,0%  30% 
Delaftale under skolepraktik 0 0,0% 0 0,0%  2% 
VFU-forløb under skolepraktik  8 3,9% 17 8,0%  12% 

Total 204 100 % 213 100 %  100 % 
a Opgjort ultimo august i året. 

b Omfatter følgende aftaletyper: Ordinære uddannelsesaftaler, ordinære kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler samt uddannelser uden praktik. 

Datakilde: Praktikpladsstatikken, Styrelsen for it og læring 
 

Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
Som det fremgår af skema 6 er der sket et fald i antallet af ordinære uddannelsesaftaler og en markant øgning i antallet af korte uddannelsesaftaler, 
hvilket er et udtryk for den øgede forsigtighed, skolen har oplevet i branchen, med tilbageholdenhed i forhold til at binde sig til uddannelsesaftaler i 
fuld længde af økonomiske årsager jf afsnit om lavkonjunktur i tandlægebranchen (under skema 4: Indikator for klare mål 3 vedr. beskæftigelsesfre-
kvensen). I 2015 indgik tandlægerne desuden en ny overenskomst med regionerne, og denne overenskomst var lang tid undervejs. Tandlægerne ud-
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trykte usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser af overenskomsten, hvilket også medvirkede til at praktikvirksomhederne var tilbagehol-
dende med at indgå uddannelsesaftaler. Ved indgåelse af kort uddannelsesaftaler har praktikvirksomheden mulighed for at ændre på personalesam-
mensætningen uden at skulle afskedige medarbejdere. Desuden har vi nogle praktikvirksomheder, som har haft uhensigtsmæssige oplevelser med 
elever, hvorfor de som udgangspunkt ikke ønsker at binde sig for den fulde periode. Hvis praktikvirksomhed og elev matcher, bliver de korte uddan-
nelsesaftaler ofte forlænget med resten af uddannelsestiden som restuddannelsesaftaler. 

Samlet set er antallet af uddannelsesaftaler (ordinære, restlære og korte) faldet fra 65,6% i 2014 til 53,9% i 2015, hvilket kan ses som udtryk for er-
hvervets ovenfornævnte forsigtighed med at indgå uddannelsesaftaler. Samtidig ses en stigning i indgåelse af skoleaftaler, som udtryk for flere elever 
er i skolepraktik – dette understøttes af egne data, hvor der ses en stigning i ÅE i skolepraktik fra 49 (2014) til 53 (2015), samt ÅE i VFU fra 10 (2014) til 
20(2015). Skolens praktikcenter har gjort en stor indsats for at få elever i VFU og delaftaler under skolepraktik med det formål, at eleven ender i en 
restuddannelsesaftale. Af egne dataudtræk for 2015 fremgår at der er indgået 61 delaftaler under SKP og 169 VFU aftaler under SKP (fig. 4) 

Aftaletype 2014 2015 
Indgåede aftaler 63 68 
Ordinære aftaler 49 51 

Skolevej 47 48 
Heraf korte 9 22 

Praktikvej 2 3 
Restuddannelsesaftaler  17 

Efter ordinære aftale 3 1 
Efter skolepraktik 8 14 

Delaftaler under SKP 47 61 
VFU under SKP 136 169 
PiU 1 1 

Figur 4. Indgåede aftaler på SKT – data fra EASY-P 

.  

Skema 7: Praktikpladssøgende elever  

Praktikpladssøgende elever ultimo au-
gusta 

Institutionsniveau Landsplan 
Resultater Resultatmål Resultater 

2014 
(antal) 

2015 
(antal) 

Ændring i 
pct. 

2016 
(antal) 

Ændring i 
pct. ift. 

2015 

2014 
(antal) 

2015 
(antal) 

Ændring i 
pct. 
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Praktikpladssøgende elever med afslut-
tet grundforløb 13 6 -54% 6 0% 2285 2520 10,3% 

- Heraf praktikpladssøgende elever 
med afsluttet grundforløb i uddan-
nelser med skole praktik  

13 6 -54% 6 0% 1939 2247 15,9% 

- Heraf praktikpladssøgende elever 
med afsluttet grundforløb i uddan-
nelser uden skole praktik 

     346 273 -21,1% 

a Opgjort ultimo august i året. 
Obs. værdier mindre end fem, vil grundet diskretionshensyn ikke fremgå af tabellen. 
Datakilde: Praktikpladsstatikken, Styrelsen for It og Læring 
  
Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål 
Der er sket en halvering i antallet af praktikpladssøgende elever fra august 2014 til august 2015. Tallet er udtryk for, at flere elever end tidligere væl-
ger skolepraktik, hvilket i høj grad skyldes skolens store indsats i det praktikpladsopsøgende arbejde, som skolen sætter i værk både før og efter, ele-
verne har afsluttet grundforløbet. Eleverne i skolepraktik anser deres chancer for at opnå en uddannelsesaftale med en tandklinik for højere end 
udenfor skolepraktikken. Skolen har få elever, der afslutter deres uddannelse i skolepraktik (8 elever i 2015), og har stor succes med at få skoleprak-
tikelever i en uddannelsesaftale. Det kan se i stigningen af delaftaler og restaftaler, som er indgået i 2015. Skolens erfaring er desuden, at VFU-forløb 
ofte fører til uddannelsesaftaler, og den markante stigning i VFU er også en positivt tendens i forhold til at få eleverne i uddannelsesaftaler. 

Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 
Skolens praktikpladsopsøgende arbejde er strategisk forankret i to formål: 

• at sikre eleverne kan færdiggøre deres uddannelse som tandklinikassistenter, selvom det ikke er lykkedes dem selv at skaffe sig en praktik-
plads ved grundforløbets afslutning 

• at sikre erhvervet får dækket behovet for uddannet arbejdskraft også i fremtiden 
 
En uddannelsesaftale med en tandklink giver eleverne den bedst mulige uddannelse og skaber et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, derfor har sko-
len et særligt fokus på at skabe de bedste forudsætninger for at så mange elever som muligt indgår en uddannelsesaftale på en tandklink så hurtigt 
som muligt. 

Praktikpladser for tandklinikassistenter findes udelukkende på tandklinikker enten i privat praksis eller i kommunal tandpleje. Dentaljob.dk er landets 
største jobportal for alle ansatte inden for dentalverdenen og henvender sig både til folk, der søger job samt til arbejdsgivere, der søger klinikpersona-
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le. Her er det muligt at søge efter eller tilbyde job som tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, klinikassistentelever, tandteknikere, dentalkonsulen-
ter og serviceteknikere. Portalen ligger i regi af Tandlægeforeningens og drives af Tandlægebladet.  

I skolens lokaleuddannelsesudvalg med repræsentation fra både privat praksis (Tandlæge fra Tandlægeforeningens kreds 5 og klinikassistent fra Aar-
hus) og kommunaltandpleje (Souschef fra Aarhus kommunes tandpleje og klinikassistent fra Faurskov kommunale tandpleje) drøftes løbende praktik-
pladssituationen, samt mulighederne og barriererne for at skaffe flere praktikpladser i begge sektorer. Skolens praktikpladskoordinator deltager også i 
disse møder. 

Langt hovedparten af praktikpladserne er i privat praksis og dermed i små private virksomheder. Skolens indsatser for det praktikpladsopsøgende 
arbejde er opdelt i indsatser for 

1. elever på grundforløbet eller umiddelbart derefter 
2. elever i praktikcenteret 

 
Særlig indsats i 2016. For begge elevgrupper har skolen et fælles indsatsområde for at få flere kommunale praktikpladser, da der i dag i flere kommu-
ner er få eller ingen elever. Af alle indgåede uddannelsesaftaler i 2015 (68) var kun fem uddannelsesaftaler i kommunaltandpleje, og heraf var de 3 
restuddannelsesaftaler. Desuden vil skolen igangsætte en undersøgelse af hvorvidt det er muligt og meningsfyldt at erhvervsuddannelserne indgår 
som en del af den allerede eksisterende kursusdag for praktikværter på tandplejeruddannelsen. 

Det praktikpladsopsøgende arbejde på SKT/AU foretages primært af tre personer dels praktikpladskoordinator, og dels af to medarbejdere i praktik-
centeret. De tre koordinerer indsatserne tæt og fordeler arbejdsopgaverne i mellem sig.  

Ad 1: Elever på grundforløbet eller umiddelbart derefter 
Praktik i erhvervet. Praktikpladskoordinator har undervisning på GF2 i praktikpladssøgning og er løbende i dialog med eleverne på grundforløbet. På 
grundforløb 2 er eleverne i praktik i erhvervet. Under disse praktikbesøg opfordres eleverne til at tale med praktikstedet om muligheden for uddan-
nelsesaftale. Hvis eleverne gerne vil have uddannelsesaftale på praktikstedet, men ikke selv har ”tudet” at tale med praktikstedet om det, tilbyder 
praktikpladskoordinatoren at opsøge virksomheden og forhøre sig om muligheden for uddannelsesaftale. Revurdering: Indsatsen fortsættes i 2016. 
Praktikpladskoordinator tilbyder som en ny indsats en individuel samtale med de elever, der ikke har praktikplads og laver opsøgende arbejde med 
direkte kontakt til virksomheder, der muligvis vil kunne indgå uddannelsesaftale med den pågældende elev med fokus på at matche praktikvirksom-
hed og elev.  

Facebookgruppe Skolen praktikpladskoordinator har en lukket facebookgruppe, hvor alle skolens praktikpladssøgende elever (ad 1 og 2) er tilknyttet. 
På denne side lægger praktikpladskoordinator alle stillingsopslag ud med opfordring til eleverne om at søge, og praktikpladskoordinator søger at mat-
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che elever og praktikvirksomheder, idet praktikvirksomhederne stiller krav om effektiv rekruttering af elever og ønsker ansøgninger der er målrettet 
netop deres virksomhedsprofil. Revurdering: Indsatsen fortsættes i 2016. 
 
Kontakt til og servicering af erhvervet. Skolens praktikpladskoordinator er en person med stort branchekendskab, da hun selv er rundet af faget og 
har mange samtaler med praktikværter. Desuden afholder hun kurser for elevansvarlige (link) på tandklinikkerne. Skolens praktikpladskoordinator er 
kendt i branchen og deltager i dentalmesser i lokalområdet med henblik på at skaffe flere praktikpladser. Her informeres om de forskellige aftalefor-
mer og om, hvordan skolen kan hjælpe praktikvirksomhederne ved ansættelse af elever. Aktiviteten fører til, at praktikpladskoordinator efterfølgende 
får flere henvendelser og praktikværter henviser ofte til mødet på messer ved senere kontakt til skolen. Desuden får skolens praktikkoordinator man-
ge henvendelser om hjælp til indgåelse af uddannelsesaftaler også fra praktikpladser uden for eget rekrutteringsområde og gør en stor indsats med at 
servicere virksomhederne ved indgåelse af uddannelsesaftaler, så arbejdet lettest mest muligt for virksomhederne. Revurdering: Indsatsen fortsættes 
i 2016 og kursusaktiviteten for elevansvarlige på tandklinikkerne fordobles. 
  
Besøg på praktikvirksomheder For at støtte praktikværter og sikre skolen godt omdømme blandt praktikværter rådgiver og servicerer praktikplads-
koordinator før og efter indgåelse af uddannelsesaftaler fx støtte til udfyldelse af uddannelsesaftaler, uddannelsesplanlægning, tips til god oplæring, 
støtte til digitale værktøjer fx elevplan, mv. Praktikpladskoordinator besøger mange af praktikvirksomhederne ved indgåelse af uddannelsesaftaler for 
at sikre det bedst mulige samarbejde mellem skole og praktikplads og at eleven får en god uddannelse. Den personlige servicering af praktikvirksom-
hederne er en vigtig prioritering, da branchen er lille og der er meget kollegial sparring mellem klinikkerne blandt andet inden for kredsene i tandlæ-
geforeningen. Revurdering: SKT har fokus på at koble skoledel og praktikdel i uddannelsen og ønsker på sigt at intensivere kontakten med praktikvirk-
somhederne. I 2016 sættes derfor fokus på opsøgende arbejde i forhold til besøg på nyetablerede klinikker eller klinikker med nye ejere. 
 
Vedligeholdelse af eksisterende praktikpladser og etablering af nye. En del af praktikkoordinatorsressourcer allokeres til at fastholde eksisterende 
praktikpladser dels ved samtaler med elever og praktikvært/elevansvarlig under uddannelsen for styrke forventningsafstemningen mellem elev og 
praktikvirksomhed og dermed udgå ophævelser på grund af uoverensstemmelser og dels ved kontakt til virksomhederne tæt på udløb af en uddan-
nelsesaftale for at opfordre virksomheden til at ansætte en ny elev med tilbud om hjælp til dette. Da virksomhederne er små og der som tidligere 
omtalt har været lavkonjunktur har dette stor implikation på antallet af elever, der ansættes, således at vedligeholdelse af eksisterende uddannelses-
aftaler kræver mange ressourcer. Desuden oplever skolen at nogle virksomheder efter uheldige oplevelser med en elev i længere tid kan være tilba-
geholdende med at ansætte ny elev grundet påvirkningen af arbejdsmiljøet på klinikken. Undersøgelser gennemført af Tandlægeforeningen viser at 
ca. 50 % af landets private tandklinikker ikke har elever. Revurdering: Indsatsen fortsættes i 2016 med en intensivering i forhold til det opsøgende 
arbejde overfor virksomheder, som tidligere har haft en elev samt virksomheder uden elever. Desuden pointeres løbende, at alle skolens medarbejde-
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re i alle faglige sammenhænge er opmærksomme på, at de gennem dialog med tandklinikkernes personale bidrager til, at få elever i uddannelsesafta-
ler. 

Ad 2: Elever i praktikcenteret 
Den praktikpladsopsøgende indsats i praktikcentret SKT/AU har som overordnet strategisk fokus, at sikre eleverne et uddannelsestilbud af høj kvali-
tet, medvirke til at øge mulighederne for uddannelsesaftaler og udnytte tilgængelige praktikpladser.  

Kvalitetsudviklingsprojekt  
Den praktikpladsopsøgende indsats har naturligvis høj prioritet i Praktikcentret SKT/AU og indgår i et større kvalitetsudviklingsprojekt finansieret af 
Aarhus Universitets i 2015/2016. med fokus på systematik og dokumentation af områderne:  

• etablering af øget kontakt til branchen,  
• fastholdelse af relationer i branchen og  
• kvalificering af samarbejdet mellem branche og praktikcenter  

 
Procedurer for kvalitetssikring af praktikcentrets opsøgende arbejde indgår i ”kvalitetshåndbog for skolepraktik på SKT/AU”, der aktuelt er under ud-
arbejdelse. Håndbogen er resultat af ovennævnte kvalitetsudviklingsprojekt. Håndbogen, der endvidere rummer procedurer for omsætning af prak-
tikmål for uddannelsen og for vurdering af elevernes faglige udbytte af læringsaktiviteter og personlige udvikling gennem uddannelsesforløbet, vil 
fremadrettet være styrende for arbejdet i praktikcentret og vil være under løbende evaluering og videreudvikling.     
 
Organisering af skolens praktikpladsopsøgende indsats 
I praktikcentret SKT/AU har to medarbejdere det daglige ansvar for den praktikpladsopsøgende indsats. Den ene har fokus på branchens henvendel-
ser med tilbud til elever om delaftale, kortaftale eller restlæreforhold og skal medvirke til at sikre et godt match af elev og klinik. Den anden medar-
bejder varetager den mere udrettede indsats med løbende opfølgninger på aktuelle aftaleforhold, hvori praktikcentrets elever indgår, men er også 
aktiv i forhold til det direkte og de bredde opsøgende indsatser, som beskrives senere.  

Indgåelse af aftaler og opfølgning 
Medarbejderen med ansvar for at tage imod henvendelser fra branchen bringer disse videre til teamet af uddannelsesansvarlige, der deltager i drøf-
telse af potentielle kandidater til stillingen hos den pågældende klinik. Kriterier for udpegning af kandidater er dels hensynet til kvaliteten i den enkel-
te elevs uddannelse og dels ønsket om at sikre bedst muligt match mellem elev og klinik, da et godt match i høj grad er betydningsfuldt for elevens 
mulighed for fastholdelse i delaftale, for forlængelse af denne eller for at indgå et restlæreforhold med klinikken. Efter udvælgelse af en eller flere 
elever arrangeres et første møde mellem klinik og elev(er), i form af fx besøg, aflevering af ansøgning, etc. Ofte aftales det, at et aftaleforhold indle-
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des på baggrund af VFU, med gensidig mulighed for at mærke kemien i relationen og for at erfare indstillingen til samarbejde og arbejdsopgaver.  
Medarbejderen med ansvar for opfølgning på samarbejdet mellem elever og klinikker fokuserer primært på to forhold: 

• Parternes gensidige forventninger, trivsel og samarbejde   
• Muligheder og barrierer for forlængelse af aftalen 

 
Erfaringen viser, at den første kontakt til elev og klinik helst skal ske inden for de første to uger efter aftalens ikrafttræden i forhold til gensidig for-
ventningsafstemning og etablering af samarbejde. Kontakten fortsætter gennem hele aftaleforløbet og foregår ofte som telefonsamtaler, men også 
via besøg på klinikken for herigennem løbende at støtte relationen mellem elev og klinik. I særlige tilfælde varetages kontakten til klinikken af elevens 
uddannelsesansvarlige, fx hvis øget stabilitet i fremmødet indgår i elevens handleplan. Revurdering: Indsatsen fortsættes i 2016, hvor praktikcenteret 
sætter et særligt fokus på brugen VFU som indgang til en uddannelsesaftale. Aktuelt giver det høje antal af VFU-aftaler anledning til at undersøge, 
hvorvidt 20% af dem med fordel kan konverteres til delaftaler, som dermed giver eleverne mulighed for at deltage i aktiviteter af højere relevans i 
henhold til praktikmålene. Ydermere iværksættes en kvalificering af evalueringer, der sætter øget fokus på virksomhedernes delagtighed i og ansvar 
for evaluering af elevernes faglige og personlige kompetencer i forbindelse med aftaler.    
 
Direkte opsøgende arbejde  
Elever i praktikcentret udtrykker ofte særlige ønsker til de virksomheder, de søger praktikplads hos, det kan fx være klinikkens patientgrupper, geo-
grafiske beliggenhed, medarbejderstab, udbud af specialbehandlinger. Praktikcentrets opsøgende medarbejder støtter eleven i kontakten til virksom-
heden og i en efterfølgende dialog om muligheden for praktikplads. Revurdering: Indsatsen fortsættes i 2016.  

Bredt opsøgende arbejde  
Den praktikpladsopsøgende medarbejder har i samarbejde med skolens praktikpladskoordinator fokus på at skabe kontakt til både virksomheder, der 
er godkendt til at være praktikplads og virksomheder, der endnu ikke er godkendt. Revurdering: Aktuelt er der særligt fokus på at styrke samarbejdet 
med tandplejen i kommunerne. Målet er at indgå samarbejdsaftale med tandplejen i otte kommuner inden 1. august 2016. Indsatsen koordineres 
med praktikpladskoordinatoren på SKT samt praktikpladskoordinatorerne på de skoler, SKT har samarbejdsaftaler med. 
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2. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag  
 

I det kommende år har SKT, AU valgt at have et særligt fokus på at implementeringen af ”Progressiv læring”, ved især at vægte synlighed, tydelighed 
og feedback højt i vores undervisningspraksis samt formidling af uddannelsernes faglige mål med det formål at 

• Øge elevernes læringsudbytte 
• Øge tilfredsheden med undervisningen blandt eleverne (jf. Ennova trivselsundersøgelse 2015) 
• Øge differentieringsmulighederne for faglærerne for at opnå en bedre støtte af den enkelte elevs læringsprogression. 
• Lærergruppen opøver faste rutiner for lektionerne/forløbene efter planlægningshjulet fra Progressiv Lærings værktøjskasse. 

Indsatser. Faglærerne, på grundforløbet for Tandklinikassistenter og Laboratorietandteknikere, har fra sept. 2014 til maj 2015, deltaget i Fastholdel-
ses Taskforce indsatsen ”Progressiv Læring”. Denne deltagelse har givet anledning til, at vi på SKT, efter mødet med John A. C. Hattie, Melburne Uni-
versitet, forskning i de undervisningsfaktorer, der påvirker elevens læringsudbytte/læringsprogression mest/bedst er blevet inspireret til en udvikling 
af variation, synlighed og feedback i vores egen undervisningspraksis. Desuden har det givet anledning til udvikling af undervisningsmaterialer, herun-
der en øget implementering/anvendelse af den digitale teknologi.  

 
Med Progressiv læring fokuserer SKT/AU på, at styrke lærerenes undervisningskompetencer, så de kan: 

• Formulere tydlige/klare læringsmål og positive forventninger til elevernes læringsprogression 
• Sikre et rummeligt, trygt og anerkendende læringsmiljø, med plads til opbygning af såvel faglige som sociale relationer eleverne imellem 
• Skabe målrettede, motiverende, aktiverende og meningsfyldte læringsfællesskaber/læreprocesser 
• Inddrage elevernes erfaring som en ressource i et positivt og arbejdsorienteret læringsfællesskab 
• Få det faglige indhold, kundskaber og praksis til at danne konsensus med elevens erfaringsverden i et positivt og progressivt læringsfællesskab 
• Give eleverne en tydelig/faglig feed up, feedback og feed forward (John Hattie) samt hyppige succesoplevelser i deres læringsprogression 

Således, at vi ikke alene integrerer en synlig og tydelig undervisning, med meningsgivende læringsfællesskaber på SKT, men også skaber en pædago-
gisk og didaktisk ”rød tråd” i vores undervisningspraksis, der kan rumme elevernes individuelle behov for støtte eller udfordringer. 

 
Evaluering. SKT vil måle, om der sker forandringer på følgende måde: 

• Øge elevernes læringsudbytte: flere elever viser ved opgaveløsninger og test (før- og efter test, resultat ved modulopgaver mv) at de har en 
stigende læringsprogression. 
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• At eleverne efterspørger mere faglig fordybelse, et højere niveau samt ønsker flere udfordringer i undervisningen 
• En mere motiveret og aktiv deltagelse, samt større tilfredshed med undervisningen, herunder også lærergruppens feedback, blandt eleverne. 

Dette måles fx gennem trivselsundersøgelsen fra Ennova, samt ved lærernes evalueringssamtaler med eleverne omkring deres oplevelse af 
undervisningen, feedback på opgaveløsninger og deres egen læringsprogression. 

• Større arbejdsglæde, samt udviklings lyst blandt lærergruppen. Dette måles fx ved den psykiske APV, samt ved dialog på lærermøderne og 
ved MUS samtaler med den nærmeste leder. 

• Et mindre fravær samt en øget gennemførsel af uddannelsen 

Opfølgning og justering. Den pædagogiske ledelse har valgt, at følge op på implementeringen af indsatsområdet Progressiv Læring, ved: 
• At sætte indsatsen/aktiviteten på dagsordenen ved lærermøder, samt elevudvalgsmøder (dele af den pædagogiske ledelse, er et fast element 

ved disse møder) 
• En regelmæssig og mundtlig dialog med eleverne om deres oplevelse af en ønskværdig synlighed/tydelighed af faglige mål, læringsmål og de-

res individuelle læringsprogression i den daglige undervisning på SKT. 
• Løbende at holde sig orienteret om den undervisningspraksis, samt de undervisningsmaterialer, der anvendes på SKT. Dette sker blandt andet 

via dialog med lærergruppen. 
• Ennova elevtrivselsundersøgelse, hvor en række spørgsmål er målrettet elevgruppens tilfredshed med blandt andet lærergruppens feedback 

på opgavebesvarelser, aktivitet i undervisningen, SKT’s læringsmiljø, mv. 
 

Videndeling.  
• Den pædagogiske ledelse holder årligt pædagogiske dage for lærergruppen på SKT, hvor erfaringerne med at implementerer Progressiv Læ-

ring og brugen af feedback bringes i spil. 
• Ved opfølgning, samt på lærermøderne ved dialog om Progressiv Læring og feedback, justeres det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 

efter behov, så SKT fastholder eleverne på uddannelsen via de mest effektfulde tiltag, aktiviteter og indsatser.  
• Der udarbejdes lektionsplaner for alle fag, med tydelig fag- og læringsmål for de enkelte lektioner inkl. en lærervejledning for SKT’s og fagenes 

fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 
• Den pædagogiske ledelse vurderer løbende om der er behov for flere tiltag, og/eller justeringer/afslutning af tiltag, som ikke opnår den øn-

skede effekt på elevernes læringsprogression, og dermed fastholdelse i uddannelserne. Hvis der er tale om en afslutning af tiltag, vil det først 
ske når den igangværende undervisning, med brug af tiltaget, er afsluttet. 
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Styrket undervisningsdifferentiering 
Indsats. For at styrke undervisningsdifferentieringen anvender SKT/AU: 

• Metoden ”Rød, gul, grøn” (På SKT kaldet: ”sort, blå, hvid”) udviklet af Karin Løvenskjold Svejgaard, NCE 
• Anvendelse af synlige og tydelige fag- og læringsmål samt feedback i undervisningen efter John Hatties teorier. (Fra indsatsen 

Progressiv Læring af Fastholdelses Taskforce, på SKT) 
• Flipped Classroom og Flipped Learning med inspiration fra hhv Anders Schunk Pedersen, Medieproduktion/Dansklærerforeningen, 

samt Roland Hackmann, Lektor i it og læring UCSYD, formidling af de oprindeligt amerikanske teorier, der også implementerer 
Blended Learning. 
 

Mål. Ved anvendelse af de før nævnte metoder forventer SKT at øge undervisningsdifferentieringen og opnå følgende: 
• Elevernes opnår en realistisk forventning til egne evner/potentialer og faglige niveau, for dermed at opnå en styrket læringsprogression. 
• Både de fagligt udfordrede og ressourcestærke elever bliver fagligt dygtigere. 
• Elevernes motivation for, samt aktive deltagelse i egen læreproces øges. 
• Eleverne oplever stærkere faglige- og sociale relationer 
• Eleverne danner uopfordret flere meningsgivende læringsfællesskaber 

Digitale redskaber. Anvendelse af Flipped Classroom og Flipped Learning i undervisningen som forberedelse, vil give flere læringsaktiviteter og en 
større grad af lærerstøtte i den reelle undervisningstid på SKT.  

• Projektopgaver med elevproduceret instruktionsvideoer vil til gode se både den ressourcestærke, samt den fagligt udfordrede elevgruppe, da 
begge grupper har ”noget at byde ind med” i projektets opgaveløsning. Videoen/produktet kan efterfølgende ses efter behov fx ved repetiti-
on af stoffet/opgavens emne. 

• Digitale før- og eftertest, lærer- og/eller elevproduceret ved brug af programmer som fx Socrative, synliggør elevernes individuelle lærings-
progression, ved den umiddelbare og tydelige respons, der gives i testene. Eleverne bevidstgøres hermed omkring deres ”faglige huller” og 
faglige styrker, hvilket giver en realistisk indsigt i egne faglige ressourcer. 

• Alle elever screenes (National sprogscreening af EUD elever) ved optagelse på SKT’s uddannelser, for at opnå en kvalificeret og tydelig indsigt i 
elevernes individuelle læringsforudsætninger. Holdopdeling sker på baggrund af kompetencer. 

• I-Bøger støtter de udfordrede elever i deres faglige læsning, da I-Bøgerne giver mulighed for en direkte interaktion med den teoretiske tekst 
ved fx oplæsning, forståelses opgaver, aktive ordforklaringer mm. 

• Digitale medier støtter elevernes faglige- og sociale samarbejde/relationer både på og uden for SKT. 

Evaluering. I evalueringen af indsatsen har skolen fokus på fagligt dygtigere og mere engagerede elever, herunder konkret: 
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• Flere elever, der efterspørger større/flere udfordringer som fx talentfag. Flere elever, der gennemfører uddannelsen. 
• At eleverne individuelt ved, hvilke fag- og læringsmål de har opfyldt, samt med hvilket læringsudbytte. Og at den samlede lærergruppe har 

indsigt i elevernes individuelle læringsprogression, samt behov for støtte/udfordringer i undervisningen. Resultatet måles blandt andet via 
test- og opgaveresultater. Interview/dialog med eleverne og lærergruppens observationer fra undervisningen, samt evalueringssamtaler med 
kontaktlærerne danner også grundlag for vurderingen af metodernes effekt på elevernes læringsudbytte. 

• En øget motivation, en større elevtilfredshed, et stabilt fremmøde til lektionerne, flere elever der fastholdes i, og gennemfører uddannelsen 
med det individuelt optimale læringsudbytte. Et læringsmiljø, som eleverne involverer/engagerer sig aktivt i og hvor der er stærke faglige- og 
sociale fællesskaber. Eleverne fremkommer med ønsker/ideer til nye tiltag fx ved elevudvalgsmøderne, hvori den pædagogiske ledelse delta-
ger og/eller direkte til lærergruppen. 

Opfølgning og justering. Den pædagogiske ledelse på SKT vil arbejde med at skabe en større systematik i lærernes arbejde med undervisningsdiffe-
rentiering i forhold til de enkelte elever. De metoder, som lærerne anvender i deres undervisnings praksis fx variation og forskellige opgavetyper, brug 
af digitale medier, skal kobles mere snævert til den enkelte elevs forudsætninger. Lærerne skal i deres planlægning af en differentieret undervisning 
arbejde systematisk medinddrage følgende:  

• Hvad eleverne skal lære (fag- og undervisningsmålene for undervisningen).  
• Hvilke læringsforudsætninger den enkelte elev kommer med.  
• Hvad indholdet i undervisningen skal være, og hvilke materialer, der skal undervises med.  
• Hvilke undervisningsmetoder, der er særligt egnede i forhold til at, at den enkelte elev når målet for undervisningen.  
• Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og en individuel feedback til eleverne.  
• Derudover skal metoder til undervisningsdifferentiering have et særligt fokus på SKT. Lærergruppen skal sparrer med/superviserer hinanden 

omkring, hvad der virker godt/virker mindre godt, dele undervisningsmaterialer, ideer, viden m.v. med hinanden. Dette sker dels på lærermø-
der og dels på fælles undervisningsdrev, hvor undervisningsmateriale, mv deles. 

 
Videndeling.  SKT’S pædagogiske ledelse  

• Afholder sammen med lærergruppen pædagogiske dage, hvor der fokuseres på arbejdet med undervisningsdifferentiering. 
• Holder månedlige møder med lærerteamene om deres erfaringer med at arbejde med metoder til undervisningsdifferentiering. Ved elevud-

valgsmøderne bliver der spurgt ind til elevernes erfaringer/tilfredshed med SKT’S undervisningsdifferentiering via elevrepræsentanterne.   
• Vurderer løbende, om der er behov for særlige tiltag som fx afsætning af ressourcer/tid til lærergruppens/den enkelte lærers arbejde med, at 

styrke og udvikle metoder til undervisningsdifferentiering i SKT’S undervisnings praksis.  
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3. Årligt tema 
 
SKT/AU har ikke ressourcer til et yderligere tema, da der stadig går mange ressourcer til reformudvikling (HF), implementering (HF) og revurdering 
(GF), der kræver meget udviklingsarbejde samtidig med den daglige drift. SKT/AU var igennem en større besparelsesrunde i 2014 med reduktioner, 
således at der færre tilgængelige ressourcer til de mange opgaver. 
 
 
 


	Handlingsplan for øget gennemførelse 2016
	Indledning
	1. Klare mål
	2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde
	3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og undervisningsdifferentiering
	4. Årligt tema (eventuelt)
	Særligt for handlingsplanen 2016
	1. Klare mål
	Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse
	Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
	Indsatser
	Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
	Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
	Indsatser
	Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
	Fastsættelse af resultatmål
	Indsatser
	På grundforløbets 2 del vil skolens undervisere have fokus på at ”at spotte talentet” og i løbende dialog med eleven motivere og opfordre eleven til at vælge fag på højere niveau. Når talentspor bliver en mulighed på tandklinikassistentuddannelsen, vi...
	Vurdering af resultater
	Indsatser
	Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
	Indsatser
	2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde
	Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
	Udviklingen i resultater og fastsættelse af resultatmål
	Beskrivelse af det praktikpladsopsøgende arbejde

	2. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag
	Styrket undervisningsdifferentiering

	3. Årligt tema



